
Alexandre Pinto

Associate Director | Technology

“Mas rapidamente, o que que é a Inteligência 

Artificial? É basicamente o desenvolvimento de 

sistemas que têm capacidade de resolver 

problemas que nós geralmente atribuímos, 

essas capacidades, aos seres humanos.”

Accenture Student Ambassadors 2020

“Eu defino a Accenture como uma empresa 

impactante a nível mundial.”

“É pensar fora da caixa.”

“Para mim a Accenture é inovação.”

“Jovem e profissional ao mesmo tempo.”

“É sem dúvida inovação, tecnologia e 

progressão na carreira.”

“É uma empresa de pessoas.”

“É dinâmica, é inovadora e é tecnologia.”

“Portal de aprendizagem.”

“Inovação”

“Dinamismo”

“Inovação”

“É um líder de inovação e tecnologia.”

“Poder proporcionar às empresas soluções de 

uma ponta à outra, portanto de A a Z.”

“É Inovação.”

“Muito aberta e super amigável.”

“Quando tu vês um problema, quem é que tu

chamas? A Accenture.”

José Gonçalves

Presidente | Accenture Portugal

“Eu tenho muita paixão e muito gosto por aquilo 

que faço. E há uma coisa muito importante, 

quando nós não somos genuínos, as sentem 

logo e não acreditam. 

“As pessoas que nos seguem são aquelas 

pessoas que sentem que genuinamente nós 

acreditamos no que estamos a dizer.”

“Se tu és bom há lugar para ti na Accenture de

certeza.”

Rui Barros

Managing Director | Technology

“Nós aqui somos uma empresa muito pouco 

hierárquica. Tratamo-nos todos por tu, não há 

aqui nada que nos impeça de trabalhar em 

equipa. Não há doutores nem engenheiros nem 

new joiners, ou seja, temos uma cultura de 

trabalho muito aberta e muito transparente e não 

trabalhamos só com as pessoas com quem nos 

rodeamos, trabalhamos com esta rede 

internacional que nos traz o nosso sucesso.”

Pedro Couto

Senior Manager | Technology

“Nós todos os anos fazemos aqui um concurso 

de inovação, em recolhemos ideias de toda a 

gente e criamos um processo para ver quem é o 

vencedor. Normalmente os vencedores são 

apresentados numa conferência europeia. Os 

que vencerem essa vão à Índia de propósito 

apresentar essas soluções, por isso não se 

esqueçam, nós precisamos das ideias e 

precisamos das vossas ideias, ok?
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Ana Bernardes
Human Resources Lead | Accenture Portugal
“E são pessoas de todas as áreas e muitas
vezes nunca se viram na vida, porque somos
3500, portanto às vezes não nos cruzamos no 
corredor”
“Todos nós temos uma característica especial, 
todos! É só preciso perceber o potencial desta
pessoa. E é isto que nós fazemos todos os dias.
Mas o que a Accenture claramente acredita é 
que existe algo de muito distintivo entre nós e 
que ajuda a desenvolver este potencial”
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